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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำของไทยและจีนใน 
10 ปีที่ผ่ำนมำ โดยใช้กำรศึกษำเชิงคุณภำพซึ่งประกอบด้วยศึกษำเอกสำร กำรประชุมกลุ่ม และสัมภำษณ์เชิง
ลึก ผลกำรศึกษำพบว่ำไทยและจีนต่ำงได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรมตะวันออกโดยเฉพำะลัทธิขงจื๊อ ซึ่งให้
ควำมส ำคัญกับศึกษำมำก แต่จีนให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำมำกกว่ำ โดยครอบครัวจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่ำง
เพ่ือกำรศึกษำของบุตรหลำน ทั้งประเทศไทยและจีนต่ำงบริหำรกำรศึกษำโดยใช้ระบบรำชกำรที่รวมอ ำนำจ
และบังคับบัญชำแนวดิ่ง  แต่ไทยเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกกว่ำ ส่วนจีนมีประสิทธิภำพและเอกภำพ
และมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำ แต่ขำดกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน ประเทศจีนจะ
เน้นควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ส่วนไทยเน้นรอบรู้มำกกว่ำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ
ไทยผลิตบุคลำกรที่มีควำมคิดสำกลในสำขำกำรบริหำร สังคมศำสตร์และมนุษย์ศำสตร์ แต่จีนเน้นผลิต
บุคลำกรที่มีควำมรู้ระดับสูงในสำขำคณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี บุคลำกรเหล่ำนี้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่
ส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม สร้ำงนวัตกรรมสู่สังคม 

 
ค ำส ำคัญ กำรศึกษำเปรียบเทียบ นโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ ไทย จีน   

                                                            บทควำมวิจัย 

ศึกษำเปรียบเทียบนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ 
ระหว่ำงไทยและจีน 
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Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the policy on educational development in 
Thailand and China during the past 10 years 2) to study the similarities and differences between 
Thailand and China’s policy on educational development. This research is based on qualitative 
research approach including documentary study, focus group, in-depth interviews of 18 key-
informant. The research result shows that Thailand and China’s education are influenced by Eastern 
culture, especially from Confucius philosophy. Therefore no matter at individual, family or national 
level, Thailand and China both place a lot of importance on education. However, due to population, 
educational resources, and differences in values, China’s emphasis on importance of education is 
higher. Chinese families will do whatever it is possible for their descendant’s education, and their 
children are highly determined and hardworking to improve their way of life. Chinese students focus 
on studying well, meanwhile, Thai places importance on both knowledge and morality. Educational 
management in Thailand and in China are bureaucratic with centralized authority and linear hierarchy. 
However, Thailand allows every sector of community to participate more, China’s educational 
management, on the other hand, has higher efficiency, unity and continuity, but lacks participation of 
the people in society. China’s education emphasizes more on specific expertise in certain fields, 
whereas Thailand’s emphasizes more on well-rounded knowledge than to be an expert in particular 
fields. During the past 10 years, Thailand has created many talents with international vision and 
perspectives in fields of management, social studies and humanities. By contrast, China has created 
experts in the fields of mathematics, physics and chemistry. These experts have become crucial 
human resource to develop its economy, society and a number of innovations. 
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บทน ำ  
กำรศึกษำถือเป็นหัวใจและรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำจำก

จุดส ำคัญที่สุดในกระบวนกำรพัฒนำประเทศ คือ “ทรัพยำกรมนุษย์” ซึ่งถือเป็นทุนมนุษย์ที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งใน
ทุกข้ันตอนของกระบวนกำรพัฒนำ โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจที่กำรศึกษำเข้ำไปมีส่วนส ำคัญ เนื่องจำก
กำรศึกษำท ำให้แรงงำนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภำพและปริมำณผลผลิตเพิ่มขึ้น  กำรศึกษำยัง
เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรเมือง ตลอดจนเป็นเกรำะป้องกันประเทศในยุคโลกำภิวัตน์ที่
สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

ส ำหรับประเทศไทย “กำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำมของ
บุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์
จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม สังคม กำรเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องทั้งชีวิต (พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553. มำตรำ 4.) ภำยใต้แนวคิด “กำรศึกษำสร้ำงคน คนสร้ำงชำติ” 
สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำกำรศึกษำถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยที่ผ่ำนมำงบประมำณที่รัฐบำลไทยอนุมัติให้แก่กระทรวงศึกษำนั้น มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
งบประมำณแผ่นดินในแต่ละปี โดยปี 2560 กระทรวงศึกษำได้รับงบประมำณ 538,749.5 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 20.54 ต่องบประมำณแผ่นดิน แต่แม้รัฐบำลจะทุ่มงบประมำณมำกเพียงใด หำกไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำ
ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงภำยในพริบตำ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของโลกได้ กำรลงทุนด้ำน
งบประมำณทำงกำรศึกษำย่อมไร้คุณค่ำ โดยเฉพำะในปัจจุบันที่โลกขับเคลื่อนไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะด้ำน
เทคโนโลยีต่ำงๆ กลำยเป็นยุคดิจิตอลอย่ำงเต็มรูปแบบ กำรก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำจึงเป็นเรื่องท้ำทำย 
จ ำเป็นต้องบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนทั้งในประเทศ และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพื่อ
พัฒนำให้ระบบกำรศึกษำทันสมัย ทันโลก ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของโลก ตลอดจนแก้ปัญหำ
ภำยในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ประสิทธิผลที่พึงปรำรถนำ 

ไทยและจีนต่ำงเป็นประเทศที่ก ำลังพัฒนำและเป็นมิตรประเทศต่อกัน มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนต่ำงๆ ระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรทูต กำรทหำร เศรษฐกิจ รวมถึงกำรศึกษำ โดย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย – จีนที่ด ำเนินมำกว่ำ 40 ปี ไทยและจีนได้ลงนำมในบันทึกควำมตกลงควำม
ร่วมมือด้ำนกำรศึกษำไทย-จีนเพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำและวิชำกำรระหว่ำง
ไทยกับจีน ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุน กำรสอนภำษำและแลกเปลี่ยนครู กำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร
รวมทั้งควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ ตลอดจนควำมร่วมมือด้ำนกำรฝึกอบรม เป็นต้น 
นอกจำกนี้ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำไทยและจีนได้ยกระดับควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำมำกข้ึน โดยเฉพำะกำร
แลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ ระบบกำรเรียนรู้ กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ 
ตลอดจนด้ำนอวกำศและดำวเทียมด้วย 
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งำนวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำของไทยและจีนใน 
10 ปีที่ผ่ำนมำ (2550 – 2560) โดยมีขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ กำรเปรียบเทียบนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ
ตั้งแต่แนวควำมคิด เนื้อหำหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำร และผลลัพธ์ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

 
แนวคิด ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฏีในกำรศึกษำครั้งนี้มีสองแนวคิด คือ นโยบำยสำธำรณะและแนวคิดกำรจัดกำร
กำรศึกษำ ซึ่งประเด็นว่ำด้วยนโยบำยสำธำรณะนั้น ได้มีกำรทบทวนแนวควำมคิดตั้งแต่ควำมหมำย กำร
ก่อตัวประเด็นปัญหำ กำรตัดสินใจเลือกและก ำหนดนโยบำย น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ประเมินผลของ
นโยบำย ประเมินตั้งแต่ปัจจัยป้อนเข้ำ กระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
สืบต่อหรือยุตินโยบำย ส่วนแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำมีกำรทบทวนตั้งแต่ปรัชญำ กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ รูปแบบวิธีกำรจัดกำรกำรศึกษำ นโยบำย พระรำชบัญญัติ แผนชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
โดยทบทวนผลงำนวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ 
 ผลกำรทบทวนแนวคิดทฤษฎี สำมำรถสังเครำะห์เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในกำรศึกษำ  
ดังปรำกฏในรำยละเอียดและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนภำพข้ำงล่ำงนี้ 
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วิธีกำรศึกษำ 
ในกำรศึกษำนี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ประกอบด้วยกำรศึกษำเอกสำร กำร

สัมภำษณ์เชิงลึก และกำรประชุมกลุ่ม (Focus Group) นอกจำกนี้ผู้วิจัยใช้วิธีกำรตรวจสอบข้อมูลด้วย
วิธีกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Triangulation) โดยพิจำรณำจำก เวลำ สถำนที่ และบุคคลที่แตกต่ำงกัน 
ส ำหรับวิธีในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) โดยผู้วิจัยได้น ำข้อมูลที่
รวบรวมมำจัดหมวดหมู่ตำมหัวข้อ ท ำกำรวิเครำะห์หำควำมสอดคล้องของเนื้อหำ ตีควำมโดยยึดหลัก
ตรรกะและเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม สภำพเศรษฐกิจ กำรเมือง   
 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ผู้บริหำรของกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งฝ่ำยไทยและจีน 
ผู้บริหำรที่เก่ียวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนกำรศึกษำและผู้ที่มีส่วนได้เสียจำกนโยบำยกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำที่กระทรวง กรมกำรศึกษำ นักวิชำกำรที่ท ำกำรวิจัยนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของไทยและจีน 
จ ำนวน 18 คน (ฝ่ำยไทย 9 คน ฝ่ำยจีน 9 คน) กำรสัมภำษณ์เชิงลึกได้มีกำรก ำหนดประเด็นส ำหรับกำร
สัมภำษณ์ (Interview Guidelines) เพื่อให้กำรสนทนำอยู่ในกรอบและได้ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องกำร 
 
ผลกำรศึกษำ 
 1 นโยบำยพัฒนำกำรศึกษำของจีน  

1.1 แนวควำมคิดของกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ  
ประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่ ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ จำกประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำ  

ด้วยเหตุผลประชำกรมีมำก โอกำสที่ประชำชนเข้ำถึงทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีน้อย อีกทั้งด้วยค่ำนิยม
ของจีนตั้งแต่โบรำณกำลที่มองว่ำงำนที่มีเกียรติ มีศักดิ์ ศรีสูงสุดคือรับรำชกำร ตั้งแต่ขงจื๊อซึ่งเป็น
ปรมำจำรย์ด้ำนกำรศึกษำเปิดโอกำสให้สำมัญชนมีโอกำสศึกษำเล่ำเรียนได้เมื่อ 2 ,500 ปีแล้วมำตรำบจน
ทุกวันนี้ กำรสอบเข้ำเรียนหนังสือถือเป็นหนทำงเดียวที่สำมำรถเปลี่ยนชะตำชีวิตของคนได้ ดังนั้นในระดับ
ปัจเจกบุคคล ปู่ย่ำตำยำย พ่อแม่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อกำรศึกษำของลูกหลำน ทุกคนตั้งควำมหวังว่ำ
ลูกหลำนจะขยันเรียนหนังสือ สอบเข้ำมหำวิทยำลัยได้ ได้งำนดี ๆ สำมำรถเปลี่ยนชีวิตในชนบทสู่ชีวิตใน
เมืองได้ ซึ่งเป็นกำรเชิดชูวงศ์ตระกูล ในระดับประเทศถือกำรศึกษำเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำ
ประเทศชำติ ตั้งแต่สมัยเติ้ง เสี่ยวผิง อดีตผู้น ำของจีนได้เสนอยุทธศำสตร์ “สี่ทันสมัย” กำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีทันสมัยเป็นหนึ่งในสี่ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยสี่ทันสมัย และท่ำนเติ้ง เสี่ยวผิงยังกล่ำวว่ำ
กำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นก ำลังผลิตที่ส ำคัญที่สุด ต่อมำประธำนำธิบดีหู จิ่นเทำ เคยเสนอ 
“ยุทธศำสตร์พัฒนำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำตำมหลักวิทยำศำสตร์”เมื่อ 10 ปีที่แล้ว และประธำนำธิบดี  
สี จิ้น ผิง ได้เสนอยุทธศำสตร์พัฒนำชำติว่ำด้วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้วยนวัตกรรม ดังนั้น จะได้เห็นได้ว่ำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ผู้น ำสูงสุดจนถึงปัจเจกบุคคลให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำสูงสุด  
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1.2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรศึกษำเป็นแบบบนลงล่ำง ตั้งแต่กระทรวงศึกษำธิกำร (ระดับชำติ) - 
กรมกำรศึกษำ (ระดับมณฑล) - ส ำนักกำรศึกษำ (ระดับเมือง) - ส ำนักกำรศึกษำเขต (อ ำเภอ) 
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยบริหำรงำนสูงสุด ดูแลนโยบำย แผนกำรศึกษำระยะสั้น ระยะกลำงและ
ระยะยำว ดูแลมำตรฐำนกำรศึกษำ และงบประมำณ กรม ส ำนักกำรศึกษำ และส ำนักกำรศึกษำเขตดูแล
สถำบันกำรศึกษำในสังกัดตั้ งแต่จัดสรรงบประมำณซึ่งงบประมำณส่วนหนึ่ งมำจำกส่วนกลำง 
(กระทรวงศึกษำธิกำร) อีกส่วนหนึ่งมำจำกภำษีท้องถิ่น (บริษัท ห้ำงหุ้นส่วนต้องเสียภำษีบ ำรุงกำรศึกษำ
ร้อยละ 2 จำกก ำไรสุทธิ) ดูแลด้ำนกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่อัตรำก ำลังคนทำงกำรศึกษำ วินัยของบุคลำกร 
จนถึงกำรจัดสอบวัดผล สอบเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนสถำบันกำรศึกษำก็จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมนโยบำย เกณฑ์มำตรฐำนท่ีกรม ส ำนัก ส ำนักกำรศึกษำเขตก ำหนดโดยอนุบำลกำรศึกษำ 3 ปี (อำยุ 
4-6 ขวบ) ประถมศึกษำ 6 ปี (อำยุ 7-14 ปี) มัธยมต้น (อำยุ 14-16 ปี) มัธยมปลำย (อำยุ 17-19 ปี) 
มหำวิทยำลัย 4 ปี (อำยุ 20-23 ปี) ปริญญำโท 3 ปี และปริญญำเอก 3 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่ประถมศึกษำถึงมัธยมต้น 
9 ปี เป็นกำรศึกษำภำคบังคับ ซึ่งภำครัฐมีหน้ำที่จัดกำรศึกษำให้แก่ทุกคนโดยไม่มีกำรเสียค่ำเล่ำเรียน  

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนเป็นประเทศที่มีประชำกรจ ำนวนมหำศำล มีจ ำนวนนักเรียน
และนักศึกษำทั้งประเทศกว่ำ 320 ล้ำนคน มีโรงเรียน 680,000 แห่ง มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำกว่ำ 16 
ล้ำนคน ซึ่งถือเป็นจ ำนวนที่สูงติดอันดับต้นๆของโลก 

กำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ หมำยถึงโรงเรียนด้ำนวิชำชีพรวมถึงหลักสูตรอบรมวิชำชีพระยะสั้น 
ปัจจุบันกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม กล่ำวคือ กำรศึกษำในหมวดเศรษฐกิจ กำร
คลัง พลศึกษำ ศิลปกรรม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกลับมี
แนวโน้มที่ลดต่ ำลง 
 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หมำยถึงระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก 
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของจีนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรปรับให้เป็นแบบสำกลนับจำกปี 
ค.ศ. 1981 เป็นต้นมำ ปัจจุบันมหำวิทยำลัยในจีนมีประมำณ 3,000 แห่งโดย 2 ใน 3 เป็นมหำวิทยำลัย
ของรัฐและ 1 ใน 3 เป็นมหำวิทยำลัยเอกชน กำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยของจีนจ ำเป็นต้องผ่ำนกำร
สอบเข้ำศึกษำ แต่ละปีจะมีนักเรียนจบมัธยมปลำยและสมัครสอบเข้ำมหำวิทยำลัยถึง 10 ล้ำนคน แต่มหำ
วิยำลัยรับได้เพียง 7.4 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้สมัครสอบ มหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงในจีนส่วน
ใหญ่จะเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐเนื่องจำกมหำวิทยำลัยเอกชนของจีนเพิ่งได้อนุญำตให้เปิดเมื่อ 20 ปี
หลังจำกที่จีนด ำเนินนโยบำยเปิดประเทศและปฏิรูป ดังนั้น คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเอกชนยัง
ไม่เป็นที่ยอมรับและด้วยค่ำนิยมของผู้เรียน ผู้ปกครองและหน่วยงำนรับบัณฑิตมองว่ำคุณภำพของบัณฑิต
ที่จบจำกมหำวิทยำลัยของรัฐดีกว่ำ  

จำกข้อมูลของสถำบันวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมแห่งประเทศจีน (The Chinese Academy of 
Industry Economy Research) ได้ระบุว่ำ ในปี ค.ศ. 2012 มีสถำบันกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมส ำหรับ
ผู้ใหญ่จ ำนวน 124,000 แห่ง มีผู้จบกำรฝึกอบรมจ ำนวน 4.823 ล้ำนคน 
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ตำรำง 1 จ ำนวนนักศึกษำของประเทศจีนในปี ค.ศ. 2016 (หน่วย:หมื่นคน) 

ระดับกำรศึกษำ รับนักศึกษำใหม ่ นักศึกษำท่ีเรียนอยู ่ ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระดับปริญญำโท เอก 66.7 198.1 56.4 
ปริญญำตร ี 748.6 2,695.8 704.2 
อำชีวศึกษำ 593.3 1,599.1 533.7 

มัธยมศึกษำปลำย 802.9 2,366.6 1,423.9 
มัธยมศึกษำต้น 1,487.2 4,329.4 1,507.4 

ประถม 1,752.5 9,913.0 1,507.4 
อนุบำล - 4,413.9 - 

 

ที่มำ:รำยงำนกำรศึกษำประจ ำปี 2016 กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.3 เนื้อหำหลักสูตร 
 โรงเรียนอนุบำล ประถมศึกษำจีนจะเน้นวิชำภำษำจีน คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ ส่วนดนตรี 
กำรกีฬำ กำรระบำยสี วำดภำพเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนมีชั่วโมงสอน แต่ส่วนมำกต้องไปเรียนพิเศษนอก
เวลำเรียนตำมโรงเรียนกวดวิชำ ส่วนระดับมัธยมต้นจะเปิดสอนวิชำภำษำจีน อังกฤษ คณิตศำสตร์ 
ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ กำรเมือง ทั้งหมด 7 วิชำ เมื่อจบมัธยมต้นก็จะมีกำรสอบเข้ำศึกษำ
ต่อระดับมัธยมปลำย หรือโรงเรียนอำชีวศึกษำ หรือบำงคนอำจไม่ได้ศึกษำต่อเพื่อหันไปประกอบอำชีพ  
 ในระดับมัธยมปลำยมีกำรแบ่งเป็นสำยศิลป์และสำยวิทย์ ถ้ำสำยศิลป์จะเรียนวิช ำภำษำจีน 
กำรเมือง อังกฤษ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ คณิตศำสตร์ 6 วิชำและสำยวิทย์เรียนวิชำภำษำจีน กำรเมือง 
อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศำสตร์ ชีววิทยำ 7 วิชำเช่นกัน  กำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยก็สอบ 6 หรือ 7 วิชำ
ตำมรำยวิชำที่เรียน หลักสูตรใช้สอนทั่วประเทศ กล่ำวคือ ใช้ต ำรำเรียนแบบเดียวกันหมด ยกเว้นชนกลุ่ม
น้อยหรือมณฑลหรือมหำนครบำงแห่งจะออกข้อสอบเองซึ่งมีเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ของท้องถิ่น  
 ตั้งแต่อนุบำล ประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำจะมีควำมเข้มข้นในกำรเรียนกำรสอนแต่ละ
รำยวิชำ ซึ่งโดยทั่วไปนักเรียนมีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรศึกษำเล่ำเรียนเพื่อกำรแข่งขันในสนำมสอบ ซึ่ง
ในระดับมหำวิทยำลัยนั้นนักศึกษำจะได้เลือกศึกษำในสำขำวิชำที่ตนสนใจ 4 ปี อันเป็นช่วงเวลำที่
นักศึกษำได้ควำมรู้ ทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
 1.4 ผลลัพธ์ของนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ 
 ด้วยแนวควำมคิด ค่ำนิยมและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำรวมไปถึงกำรใช้หลักสูตร ต ำรำเรียนด้วย 
จึงท ำให้กำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำของจีนมีควำมเข้มข้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรแข่งขัน
ในสนำมสอบ  
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 กำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนจะเป็นระบบรำชกำรแบบบนลงลำ่ง รวมอ ำนำจไว้ส่วนกลำง 
มีสำยบังคับบัญชำอย่ำงชัดเจน กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคมค่อนข้ำงน้อย ท ำให้กำรบริกำรจัดกำร
กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ในขณะเดียวกัน นักเรียน นักศึกษำมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน สำมำรถวำงแผน
อนำคตได้ด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน แต่ละปีผลิตบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญออกสู่สังคม  
 
 2. นโยบำยพัฒนำกำรศึกษำของไทย 
 2.1 แนวควำมคิดของกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ  
 ในอดีต 10 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ปรัชญำของกำรศึกษำของไทยเปิดกว้ำง มีควำมเป็นสำกลและส่งผล
ต่อกำรศึกษำของไทยอันเกิดจำกเสียงเรียกร้องของสังคมและแนวควำมคิดของกำรจัดกำรกำรศึกษำของ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ ดังพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่ำงกำยจิตใจสติปัญญำควำมรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขสร้ำงคนไทยที่รู้กว้ำงรู้รอบและรู้ไกลมองควำมเชื่อมโยงของสิ่งต่ำงๆมอง
แบบองค์รวมมำกกว่ำคนที่รู้ลึกและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงอย่ำงเดียว กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยมีกำรพัฒนำก้ำวหน้ำไปมำก ในกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ
ของไทย ภำครัฐและภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยสูง  
 2.2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรศึกษำของไทยมีกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนสู งสุด 
ประกอบด้วย 5 หน่วยงำนหลัก คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ดูแลกำรศึกษำเอกชน) นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำภำค ศึกษำจังหวัด 
และเขตกำรศึกษำ ดูแลกฎระเบียบ มำตรฐำนกำรศึกษำ โดยเปิดให้มีควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำรและ
ทำงกำรบริหำรของแต่ละสถำบันกำรศึกษำค่อนข้ำงสูง  
 ปัจจุบันประเทศไทยมีสถำนศึกษำ 38,383 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 4,107 แห่ง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 31,286 แห่ง สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 415 แห่ง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 151 
แห่ง โรงเรียนสังกัดกระทรวงมหำดไทย 1,290 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหำนคร 438 แห่ง มีนักเรียนนักศึกษำ
ทั้งหมด 13,954,715 คน   
 งบประมำณกำรศึกษำของไทยส่วนมำกอำศัยงบประมำณของรัฐและไม่มีกำรเก็บภำษีบ ำรุง
กำรศึกษำอย่ำงที่จีนท ำ แต่รัฐบำลมีนโยบำยกำรศึกษำฟรี 15 ปี  นับตั้งแต่อนุบำลจนถึงมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย  
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 2.3 เนื้อหำหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดหลักสูตรเป็นแกนกลำง ให้สถำบันกำรศึกษำอ้ำงอิงและปรับใช้ตำม
ควำมเหมำะสม ดังนั้น หลักสูตรและต ำรำที่ใช้ สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดเองโดยตำมเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในทำงปฏิบัติ สถำนศึกษำมีอิสระในกำรก ำหนดหลักสูตร เลือกต ำรำและเนื้อหำของ
กำรเรียนรู้   
 สำระกำรเรียนรู้ของนักเรียนในประถมศึกษำ มัธยมศึกษำมี 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ 
 สอบเข้ำมหำวิทยำลัยของไทยที่ผ่ำนได้พยำยำมทดลองใช้หลำยวิธีหรือผสมผสำนระหว่ำงวิธี
ต่ำงๆ เช่น O-net , A-net , Gat, Pat, Admission และสอบตรง วิชำที่สอบมีภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำอังกฤษเป็นต้น  
 เนื่องจำกประชำกรไทย 66 ล้ำนคน มีทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมำก มีสถำนศึกษำทั้งของรัฐและ
เอกชน นักเรียนมีโอกำสเลือกเรียนมำกและด้วยค่ำนิยมและควำมเคยชินในกำรปฏิบัติ นักเรียนไม่ได้หวัง
ที่จะใช้ใบปริญญำเป็นใบเบิกทำงสู่ข้ำรำชกำร ดังนั้น นักเรียนก็เรียนในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ถนัด ไม่จ ำเป็นต้อง
เรียนเก่งคณิตศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ แต่มีควำมรู้ที่หลำกหลำยและเน้นทักษะกำรด ำรงชีวิตในสังคม  
 2.4 ผลลัพธ์ของนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ 
 มีหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของไทยซึ่งดีบ้ำงไม่ดี
บ้ำงเป็นเรื่องปกติ แต่ในควำมเป็นจริงระบบกำรศึกษำของไทยไม่ได้เลวร้ำยอย่ำงที่หลำยฝ่ำยวิจำรณ์ 
นักเรียนไทยอำจไม่เก่งคณิตศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์อย่ำงที่สิงคโปร์หรือจีน แต่นักเรียนไทยมีควำมเป็นไทย
ค่อนข้ำงสูง มีระเบียบ วินัย รักสนุก รู้รักสำมัคคี ขณะเดียวกัน มีควำมรอบรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร เห็นได้ว่ำภำพยนตร์ โฆษณำ กำรประดิษฐ์เป็นที่ยอมรับของนำนำชำติ 
ซึ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นได้ก็เพรำะนโยบำยกำรศึกษำเปิดกว้ำง ให้อิสระแก่นักเรียนไปเรียนในสิ่งที่เขำชอบ สิ่งที่
เขำถนัด โดยไม่เน้นกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยมำกเกินไป  
 
 3. ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงไทย-จีน  
 3.1 แนวควำมคิดในกำรก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ  
 ไทยและจีนต่ำงเป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และต่ำงได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรมตะวันออก
โดยเฉพำะลัทธิขงจื๊อ ดังนั้น ไทยและจีนไม่ว่ำปจัเจกบุคคล ครอบครัวหรือระดับชำติต่ำงให้ควำมส ำคัญกับ
ศึกษำมำก แต่เนื่องจำกจ ำนวนประชำกร ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ค่ำนิยมมีควำมแตกต่ำงกัน อันส่งผลให้
ประเทศจีนมีควำมเข้มข้นของกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำสูงกว่ำ ดังจะพบว่ำครอบครัวคนจีนจะ
ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อกำรศึกษำของบุตรหลำน และบุตรหลำนมีควำมมุ่ งมั่น ขยันหมั่นเพียรมำกกว่ำ
เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงในเส้นทำงด ำเนินชีวิต 
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 3.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำประเทศไทยและจีนต่ำงใช้ระบบรำชกำร รวมอ ำนำจไว้ส่วนกลำง 
มีสำยกำรบังคับบัญชำแนวดิ่ง แต่ประเทศไทยเปิดโอกำสให้ภำคสังคมมีส่วนร่วมมำกกว่ำ แต่ประเทศไทย
เกิดควำมผันผวนทำงกำรเมืองบ่อย ๆ อันส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบ่อยครั้ง อันตรงข้ำม
กับจีนที่มีประสิทธิภำพ เอกภำพ และมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำ แต่ขำดกำรมีส่วนร่วม
ของภำคสังคม  
 3.3 หลักสูตร สำระกำรเรียนรู้  
 ทั้งไทยและจีนมีระบบกำรศึกษำ หลักสูตรและสำระกำรเรียนรู้คล้ำยๆกัน แต่ในระดับประถม
และมัธยมประเทศจีนใช้หลักสูตรและต ำรำเหมือนกันทั่วประเทศ แต่สถำนศึกษำในประเทศไทยมีอิสระใน
กำรท ำหลักสูตร เลือกใช้ต ำรำได้เอง จีนเน้นควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง แต่ไทยเน้นรอบรู้มำกกว่ำควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำง  
 3.4 ผลลัพธ์ของนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำ 
 ในอดีต 10 ปีที่ผ่ำนมำ ไทยได้ผลิตบุคลำกรที่มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่เป็นสำกลในสำขำกำร
บริหำร สังคมศำสตร์และมนุษย์ศำสตร์ แต่จีนผลิตบุคลำกรที่มีควำมรู้พื้นฐำนที่แน่นหนำในสำขำ
คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์และชีวเคมี บุคลำกรเหล่ำนี้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
สร้ำงนวัตกรรมสู่สังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เชิงนโยบำย ประเทศไทยและประเทศจีนเป็นประเทศบ้ำนใกล้เรืองเคียงกัน มีควำมส ำคัญอันดี
ต่อกันมำยำวนำน ทั้งสองประเทศเป็นประเทศก ำลังพัฒนำแม้ขนำดพื้นที่ ประชำกร จ ำนวนโรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำมีควำมแตกต่ำงกันก็ตำม แต่ภูมิหลังกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึง
ปรัชญำของกำรศึกษำ มีควำมคล้ำยคลึง ดังนั้นทั้งสองฝ่ำยควรเสริมสร้ำงกำรสื่อสำรและเรียนรู้ปรัชญำ 
ยุทธศำสตร์และนโยบำยพัฒนำกำรศึกษำซึ่งกันและกันและปรับใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยตลอดจนน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ 
 เชิงปฏิบัติ ประเทศไทยและประเทศจีนควรส่งเสริม สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนและควำมร่วมมือ
ทำงกำรศึกษำ จัดตั้งสถำบันกำรศึกษำร่วมกัน สร้ำงหลักสูตรร่วมกัน ท ำวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษำเพื่อผลิตบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญไทยและจีน เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ส ำคัญในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีระหว่ำงกัน      
 เชิงวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำของจีนมีควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร์ เช่นเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ วิศวกรรมศำสตร์ทำงด้ำนอวกำศ กำรบิน กำรรถไฟเป็นต้น ไทย
ควรจะศึกษำวิจัยหลักสูตร กลไกกำรบริกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์มำกขึ้นด้วย น ำผล
ของกำรศึกษำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ในประเทศไทย 
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